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Paasvuur 2010 
Paaszondagmorgen tussen 4 en 

half 5 telefoon; een zware auto 

rijdt op dat moment de  2e derde 

weg op, mijn man gaat kijken. 

“De paasbult staat in brand”, 

roept hij. Je denkt aan een 1 april 

grap, maar die datum is geweest. 

Je gaat kijken, je gelooft het niet, 

hoe kan dit, wie heeft dat ge-

daan? De werkelijkheid komt 

hard aan, als je de brandweer bij 

de bult ziet staan. Je denkt nog 

dat je in een boze droom zit, 

maar dat is niet zo. De brand-

weer wilde blussen. Maar zoveel 

water op een bult met takken, dat 

heeft dagen nodig om te drogen. 

Maar dagen die wij niet hebben, 

wij hebben maar 15 uur. Onze 

kinderen waren geschokt, kwaad, 

“wie doet nou zoiets”. Leg dit 

maar eens uit aan een kind die 

haar hele leven opgegroeid is 

met een paasbult. Met de woor-

den dat er ergere dingen zijn, 

volgend jaar weer een nieuwe 

kans, etc., lukte het ons niet om 

de kwaadheid, de teleurstelling 

weg te nemen. Met een: “Je 

zult de hele dag geen lach op 

mijn gezicht te zien krijgen.” 

als antwoord, breekt je hart 

toch wel een beetje. Vrij snel 

daarna kwam het besef dat onze 

kinderen erg teleurgesteld zou-

den zijn. Maar in veel huiska-

mers zou dit tafereel plaats vin-

den. Niet de ouders, maar de 

kinderen leefden er naar toe, de 

verhalen dat ze het paasvuur 

boven een vakantie stellen, of 

op visite gaan en toch wel op 

tijd thuis willen zijn voor het 

beleven van het paasvuur. NEE, 

dit kon niet het einde zijn. 

(Vervolg op pagina 23) 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 2 

 

 

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2009 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, medede-

lingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, Hoofdka-

de 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er 

naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen 

zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer 3   inleveren voor  2 juni 2010 

Nummer 4   inleveren voor  18 augustus 2010 

Nummer 5   inleveren voor  6 oktober 2010 

Nummer 6   inleveren voor  1 december 2010 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Agenda 

15 mei Bingo 

5/6 jun Feestweekend  

11 sep Bingo 

16 okt Bingo 

6 nov  Spokentocht 

20 nov Bingo 

11 dec Kerstbingo 

 

Leden van de activiteitencom-

missie en hun tel.nummers.  

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker  851396 

Harm van Rhee  212610 

Jan van Noortwijk 212298 

 

E-mail van het secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

BIBLIOBUSTIJDEN              

BUINERVEEN  Vrijdag 

OBS 75     8.55 - 10.05 uur   

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

Jeugdwerk agenda 2010 
 

Datum       Activiteit   Opgeven voor: 

Vrijdag   23 apr   2010  karaoke    19 april 

Woensdag   19 mei   2010  knutselen    10 mei 

Woensdag   16 jun   2010  eindfeest    7 juni 

Knutselmiddag 

Groep 1 t/m 3: 13.30 – 15.00 

Groep 4 t/m 8: 15.15 – 16.45 

Kosten € 1.50. Inclusief drinken en iets lekkers 

Karaoke 

Groep 3 t/m 8: 19.00 – 21.00 

Kosten € 1.00.  

Er is mogelijkheid om snoep te kopen. 

Eindfeest 

Groep 1 t/m 8. 

Tijd, kosten en dat soort dingen zijn nu nog onbekend. 

 

Opgeven en vragen bij: 

Els de Roo……0599-212604   //    Anne Egas……0599-332850  

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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De gezamelijke sportvereniging organiseert op  

HEMELVAARTSDAG  13 MEI  

weer een  

FIETSTOCHT 
  

De tocht zal weer een verrassing worden.  

Waar deze naar toe gaat weet nog niemand, op 1 persoon na.  

Ook zullen de vragen en opdrachten niet ontbreken. 

En zullen er aan het einde van de middag waar men wel om 17.00 uur 

binnen moet zijn, weer de nodige antwoorden voor de simpele vragen 

voor opschudding zorgen. 

En de prijzen zullen met hand en tand worden verdedigd. 

 

Inschrijven en vertrek vanaf  

13.00 uur in het Dorpshuis.    

 
Zoals velen weten is een zeer grote opkomst gewenst om er in  

December een nog groter feest van te maken als het afgelopen jaar.    

Dus beste mensen pak de fiets en doe eens een keer mee. 

Graag tot 13 mei 

De Sportvereniging 

Dit jaar weer een nieuwe! 

 

 

 

 

woensdag 18 augustus 

t/m 

zaterdag 21 augustus 

 

Voor informatie en het  

programma kijk op  

onze website 

www.spelweekbuinerveen.nl 

0 
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Rijopleidingen  
Voor info en prijzen zie website     

Zadelmaker 1d  

9502 KE Stadskanaal 

0599-611386 of 06-13300453 
 

www.prangerrijopleidingen.nl 

info@prangerrijopleidingen.nl 

Voor auto-  

en  

motorrijopleidingen                

Eierzoeken 
Op zaterdag 3 april was weer het 

traditionele eierzoeken. 

Het weer begon op die dag heel 

goed, een zonnetje en niet koud. 

De twee paashazen hadden dan 

ook niets te klagen. Echter, toen 

de kinderen naar het bos liepen 

om de verstopte eieren op te zoe-

ken, begon het langzaam een 

beetje te regenen. Op den duur 

begon het zelfs echt te regenen, 

zodat iedereen behoorlijk nat 

werd. Geen van de kinderen 

maakte zich daar gelukkig erg 

druk om. Waar het om ging was 

om zoveel mogelijk eieren te 

vinden, en dat was helemaal niet 

zo gemakkelijk, omdat de paas-

hazen de eieren behoorlijk goed 

verstopt hadden. 

Er bleek zelf een ei verstopt te 

zijn bovenop een egeltje dat nog 

zijn winterslaap aan het doen 

was. De jongen die het ei wilde 

oprapen prikte daardoor in zijn 

vinger. 

Voor de kleinere kinderen, tot en 

met groep 4 van de basisschool, 

waren door de paashaas 66 eie-

ren verstopt. De 20 kinderen 

hebben daarvan 59 eieren te-

ruggevonden. 

De 10 kinderen vanaf groep 5 

tot en met 8 hebben van de 36 

eieren er 33 teruggevonden. 

Het gouden ei was voor deze 

groep erg moeilijk te vinden, 

zodat de paashaas hier een 

handje moest helpen. 

Iedereen heeft heel erg goed 

gezocht, en er was niemand die 

geen ei heeft gevonden. 

De uitslag was als volgt: 

De kleinere kinderen: 

1e prijs met 180 punten: 

Nathan Meijer.  

Hij vond ook het gouden ei. 

2e prijs met 140 punten: 

Max Verhage 

3e prijs met 105 punten  

Merel Meijer 

De grotere kinderen: 

1e prijs met 125 punten  

Lotte Pijs. Zij vond ook het gou-

den ei. 

2e prijs met  75 punten  

Boyd Maduro 

3e prijs met  70 punten  

Charlotte Hummel 

Angel Slui  

Luck Vlaanderen 

Alle prijswinnaars van harte ge-

feliciteerd, maar het belangrijkste 

is natuurlijk het meedoen. 

De activiteitencommissie hoopt 

dat iedereen zich goed heeft gea-

museerd en we zien jullie vol-

gend jaar graag allemaal weer 

terug. Ook de kinderen die dit 

jaar niet meededen moeten vol-

gend jaar maar eens proberen de 

paashaas te slim af te zijn. 

Tot volgend jaar. 

Jan van Noortwijk 

Gemaakte foto’s zijn te vinden op 

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/ 

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Pasen is achter de rug. We hopen 

dat iedereen fijne dagen heeft 

gehad. Aan de paasdecoratie die 

de kinderen bij Jeugdwerk heb-

ben gemaakt heeft het vast niet 

gelegen. Wat je al niet kunt ma-

ken van een plastic fles. In dit 

geval een mooie paashaas. Van 

stof werd de kleding gemaakt. 

Broekjes, rokjes, hesjes. En dat 

werd versierd met steentjes, 

bloemen, lovertjes en linten. De 

buik was al opengewerkt. Daar 

werd een bedje van raffia ge-

maakt, waarin eitjes lekker zacht 

konden liggen. Of ze er lang heb-

ben gelegen wordt betwijfeld, 

Jeugdwerk Buinerveen/Nieuw-Buinen 

want ze waren van chocola. We 

hebben weer de mooiste crea-

ties gezien. Het verrast ons ie-

dere keer weer. 

Deze keer hadden we de tafels 

in een andere opstelling gezet. 

We hebben altijd 5 groepen ta-

fels, met de stoelen eromheen. 

Een van die tafels wordt ge-

bruikt voor uitstalling. Aan die 

tafel wordt ik (Els) geïnstal-

leerd om de kinderen van frut-

seltjes te voorzien. Deze keer 

hebben we de tafels in hoefij-

zervorm gezet. Met aan beide 

kanten stoelen. Het leek ons 

makkelijker voor de moeders 

om de kinderen zo met raad en 

daad bij te staan. Het was te pro-

beren en volgens mij is het goed 

geslaagd. 

 

Nog even voor de goede orde…

Jeugdwerk is voor alle kinderen 

in de basisschoolleeftijd. Dus 

ook kinderen die niet naar school 

59 en school 75 gaan. Het is voor 

ons niet mogelijk om al deze kin-

deren persoonlijk op de hoogte te 

stellen van onze activiteiten. 

Maar in de dorpskrant staat altijd 

vermeld wanneer de volgende 

activiteit gepland staat. 

 

Els de Roo 
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INSPIRALING 
 
 
 

 

Praktijk 
voor  

Klassieke Homeopathie 
 

 Jolanda Grooters 
 Hoofdkade 6 
 9524 PK Buinerveen 
 Tel:  
 0599-212949   
 06 21 524 729 

 
Consulten vinden plaats op  
afspraak. 
Tel. spreekuur: ma, wo en vr  
van 9.15 tot 9.45 uur 

Voor meer informatie:  
info@inspiraling.nl 
www.inspiraling.nl 

Herkent u iets in het volgende? 

 

Die oorontsteking, verkoudheid, 

bronchitis of griep duikt steeds 

opnieuw weer op. 

“Het lijkt wel alsof ik er maar 

niet door kom. Toch maar weer 

een kuur met antibiotica? Maar 

vind ik dat wel zo’n prettig 

idee?” 

 

Is het alweer april !!? 

“Dan zal mijn hooikoorts binnen-

kort wel weer opspelen. Ik zal de 

neusspray maar vast weer klaar-

zetten, je weet het maar nooit.” 

Is er nu alweer een maand voor-

bij? Welke vrouw herkent het 

niet: de buikpijn, hoofdpijn of de 

stemmingswisselingen die iedere 

maand terugkomen. Voor de één 

is het heftiger dan voor de ander, 

maar toch… 

“Zal ik maar weer een pijnstiller 

nemen of toch maar liever niet?” 

 

Vraagt u zich ook wel eens af of 

er misschien een andere oplos-

sing zou kunnen zijn? 

Kan het ook anders?  

 

Als het antwoord op deze vraag 

‘ja’ is, is het tijd om eens te 

denken aan klassieke homeopa-

thie. Dit is een eeuwenoude, 

natuurlijke geneeswijze die 

keer op keer heeft bewezen in 

staat te zijn om de balans te 

herstellen en de weerstand te 

versterken. 

 

Naast een antwoord op boven-

genoemde lichamelijke klach-

ten kan klassieke homeopathie 

ook een doorslaggevende bij-

drage leveren aan de behande-

ling van een heel scala aan an-

dere klachten, bijvoorbeeld ge-

dragsproblemen (zoals ADHD, 

PDD-NOS), burn-out klachten, 

verliesverwerking, klachten 

rondom zwangerschap en be-

valling, fibromyalgie, reuma, 

allergieën, en nog heel veel an-

dere klachten. 

Daarbij maakt het niet uit of u 

jong of juist heel oud bent, het 

is voor iedereen geschikt! 

 

Vanaf de start van de internati-

onale week van de homeopathie 

op 12 april 2010, tot en met 31 

mei 2010 biedt Inspiraling, 

Praktijk voor Klassieke Home-

opathie in Buinerveen de mo-

gelijkheid gratis een gesprek 

aan te gaan waarin we samen 

kijken naar de mogelijkheden 

die klassieke homeopathie u in 

uw unieke situatie kan bieden. 

Dit gesprek duurt maximaal 30 

minuten. Daarna is het aan u om 

te beslissen of u al dan niet de 

keuze voor klassieke homeopa-

thie wilt maken. 

 

Om lange wachttijden te voorko-

men vraag ik u wel vriendelijk 

om van tevoren een afspraak te 

maken, zodat ik ook de tijd kan 

nemen om naar uw verhaal te 

luisteren. Dat kan op telefoon-

nummer 0599-851987 of per e-

mail op info@inspiraling.nl. 

 

Wees welkom in mijn praktijk 

aan de Hoofdkade 6 in Buiner-

veen! 

Mijn antwoord op de vraag of het 

anders kan is heel duidelijk: 

 

Natuurlijk kan het ook an-

ders! 
 

mailto:info@inspiraling.nl
mailto:info@inspiraling.nl
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Dinsdag 13 april werden ‘s och-

tends rond half elf de bewoners 

van het begin van het Zuiderdiep 

opgeschrikt door een knal en ver-

volgens een stilte. Er was een 

trekker met giertank tijdens het 

opdraaien van de weg gekanteld. 

De kanteling werd veroorzaakt 

doordat het rechterwiel van de 

giertank was afgebroken. De 

tank was vol en de mest stroom-

de het Zuiderdiep op ter hoogte 

van het voormalige pand van 

Hoornstra. Gelukkig werden snel 

hulptroepen ingeschakeld en kon 

de mest wat nog in de tank zat 

overgepompt worden in een an-

dere tank. Met behulp van een 

kraan en een shovel is de straat 

weer vrij gemaakt. De gemeente 

was ook snel aanwezig om de 

mest van het wegdek te verwij-

deren. Oorzaak is mogelijk een te 

lichte staalconstructie geweest 

van de as. De tank was eigendom 

van een loonbedrijf uit Eerste 

Exloermond. Deze heeft ook 

samen met de firma Algron uit 

Nieuw Buinen zorg gedragen 

voor de berging.  

 

Voor de liefhebber is er een 

v i d e o  t e  b e k i j k e n  o p 

www.112kanaalstreek.nl 

Korte stremming van het Zuiderdiep 

http://www.112kanaalstreek.nl/
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan 

Politieke Avond 

Woensdag 24 februari heeft in 

Ons Dorp, Buinerveen-Nieuw 

Buinen tot aan de Mondenweg 

voor het eerst een verkiezingsbij-

eenkomst plaatsgevonden. In 

het  Dorpshuis De Viersprong 

kon Wim Bruil, voorzitter van de 

werkgroep DOP (Dorps Omge-

vings Plan) namens Plaatstelijk 

Belang vertegenwoordigers van 

alle politieke partijen in de ge-

meente Borger-Odoorn verwel-

komen. De organisatie kon zich 

verheugen op belangstelling van-

uit alle geledingen van het dorp. 

Nadat de 7 partijen hun program-

ma in exact 3 minuten ten gehore 

konden brengen, een half uur is 

namelijk zo vol, vond een pittige 

discussie plaats onder leiding van 

Jan Haikens en Margriet Nasci-

mento. De aanwezigen lieten 

zich niet onbetuigd. Windmo-

lens, gescheiden afvalinzame-

ling, wel of geen diftar, bermon-

derhoud, landbouwwegen, mu-

zieklessen, WMO, openbaar on-

derwijs en dorpsontwikkeling; 

vele onderwerpen kwamen aan 

bod. Gaandeweg de avond bleek 

dat partijen bereid zijn om met 

nieuwe inzichten uitgangspunten 

in kern en kader, zoals de grotere 

leefgemeenschap van Ons Dorp 

dan tot nu toe aangenomen, nog 

een keer te willen bezien. Welis-

waar met een slag om de arm 

voor wat betreft de resultaten, 

maar toch…  

 

Voor wat betreft de peuterspeel-

zaal Meraskabouters in Ons Dorp 

is duidelijk geworden dat met 

burgerinitiatieven een groot poli-

tiek draagvlak aanwezig is om 

deze in stand te houden aange-

zien Buinerveen beschikt over 

een eigen ruimte via de Stichting 

Dorpshuis. Men kan terug zien 

op een geslaagde avond, waar-

bij menigeen voor 3 maart ge-

noeg stof tot nadenken heeft 

gekregen om tot een keuze te 

komen.  

 

NL-doet 20 maart 2010 

Plaatselijk Belang heeft zich 

met de klus: “opknappen van 

het bosgebied ’t Meras” aange-

meld op de site van NL-doet. 

Deze organisatie valt onder het 

Oranjefonds en is in de plaats 

gekomen van de MADD-dagen 

(Make A Difference Day), 

waarbij vrijwilligers helpen een 

klus te klaren. Hiervoor zijn 

ook basisschoolleerlingen ge-

vraagd mee te helpen. 6 vol-

wassenen en 7 kinderen trokken 

op zaterdag 20 maart ’t Meras 

in om te gaan snoeien en rom-

mel op te ruimen. In een paar 

uur tijd zijn verschillende vuil-

niszakken met rommel gevuld 

en zijn de paden weer heel toe-

gankelijk gemaakt. Iedereen 

was zeer enthousiast bezig en 

als hoogtepunt kwam onze bur-

gemeester Marco Out nog langs 

om te kijken hoe alles verliep. 

Voor de deelnemers een geslaag-

de dag en beslist voor herhaling 

vatbaar. Hoe groot is dan de te-

leurstelling wanneer de gemeente 

de volgende week het verzamel-

de afval op wil halen en vervol-

gens constateert dat dit door een 

aantal respectloze lieden weer in 

het bos en de sloot gedumpt 

blijkt te zijn. Evenals allerlei 

boomstammen die weer op de 

wandelpaden zijn gelegd, ver-

moedelijk om hindernissen voor 

paarden aan te leggen. Laten we 

niet vergeten dat het bos eerst en 

vooral een wandelbos is! Dan 

liever een pluim voor onze jeug-

dige helpers die al op jonge leef-

tijd een bijdrage willen leveren 

aan de leefbaarheid van Ons 

Dorp. Benjamin, Berni, Meinke, 

Frank, Leonie, Emma en Ana…

jullie zijn toppertjes!  
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Inloopmiddag Nieuwbouwplan 

Nijhuis  

Afgelopen zaterdag 27 maart 

2010 vond  er een inloopmiddag 

in Dorpshuis De Viersprong te 

Buinerveen plaats. Het nieuw-

bouwplan werd door projectont-

wikkelaar John Krol van  Nijhuis 

Bouw B.V.  in een nieuwe vari-

ant gepresenteerd.  Hieraan voor-

af gingen gesprekken tussen de 

werkgroep D(orps)O(mgevings)

P(lan) Buinerveen/Nieuw-

Buinen tot aan de Mondenweg, 

de gemeente en van Nijhuis.  

Door de werkgroep DOP zijn de 

afgelopen jaren huiskamerge-

sprekken onder de inwoners ge-

houden en tevens is een woonen-

quête onder de bevolking ver-

spreid. De uitkomsten hiervan 

zijn o.a. gebruikt om een nieuwe 

versie van het nieuwbouwplan te 

maken. Woningen voor starters, 

senioren en zelfbouwers zijn ele-

menten die nu in een nieuwe op-

zet voor de uitbreiding zijn  

verwerkt.  Er is ruimte voor 

vrije kavelverkoop, waarbij 

keus kan worden gemaakt uit 

zelfbouw of met bouw met be-

hulp van een (plaatselijke) aan-

nemer.  In het plan is plaats 

voor een boerderij met apparte-

menten  voor senioren en 

“schuren” voor starters.  Inwo-

ners kunnen nadenken over mo-

gelijkheden voor speeltoestel-

len of spelmogelijkheden in dit 

plan. Enkele kinderen kwamen  

uitgewerkte voorbeelden aan-

dragen en overhandigden dit 

aan Krol.  De lintstructuur die 

bepalend is voor dit gebied is  in 

het nieuwe plan ook verwerkt.  

Het boekje “Schetsen met nieuwe 

linten” waarin het plan wordt 

beschreven  is te verkrijgen bij 

Ina Habing, Zuiderstraat 14A in 

Buinerveen of bij  Nijhuis B.V. 

in Assen. 

                  

De werkgroep voor ons DOP be-

staat uit: Wim Bruil, Jan Hai-

kens, Dennis Middeljans, Mar-

griet Nascimento,  Jan van 

Noortwijk,  Els de Roo en Ina 

Habing. 
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“Boerenfeest in Buinerveen” 

Feestweekend Buinerveen 5 & 6 Juni: 

Hoewel het eerst niet helemaal 

duidelijk was of er ditmaal wel 

een feestweekend zou komen 

gaat dit toch lukken. De activitei-

tencommissie heeft helaas te 

weinig leden om alles alleen te 

organiseren, maar evenals bij de 

spokentocht van vorig jaar helpt 

ook bij dit evenement de schaats-

vereniging mee. 

Er komt een markt op het Streek-

je van 13.00 tot 17.00 uur op za-

terdag 5 juni, waaraan 21 vereni-

gingen en andere organisaties 

meedoen. Ook de activiteiten-

commissie zorgt nog voor een 

paar spelletjes, en natuurlijk wor-

den er lootjes verkocht voor de 

verloting die de volgende dag zal 

plaatsvinden. Een “Rad van 

Avontuur” is ook aanwezig. Ook 

is er een vrijmarkt voor de kinde-

ren. 

Komt dus allen en trek Uw beste 

boerse kleding aan, zodat er weer 

sprake is van een geweldige 

markt zoals het de gewoonte is in 

Buinerveen. 

 

’s Avonds is er weer een dave-

rend “BOEREN” feest in het 

dorpshuis, waarbij een goede DJ 

met muziek en een lasershow 

iedereen in een geweldige stem-

ming zal brengen. 

De toegang is natuurlijk zoals 

altijd gratis, maar het bier enz. 

is voor eigen rekening. 

Het zou ook hier erg leuk zijn 

als U zich als boer of boerin 

zou verkleden. Een hele zaal 

vol verklede mensen lijkt ge-

weldig. 

 

Op zondag 6 juni is er weer een 

zeskamp. Deze wordt gehouden 

bij de ijsbaan en start om 13.00 

uur. 

Dit is echt weer iets voor de 

stoere vrouwen/meiden en 

mannen/kerels. 

Er zullen zeker weer een fors 

aantal hindernissen te nemen 

zijn, en de kans dat je als deel-

nemer flink nat wordt is super-

groot. Maar dat hoort nu eenmaal 

bij de zeskamp van Buinerveen. 

Tijdens de zeskamp worden weer 

loten verkocht, en na de zeskamp 

vindt de verloting plaats. 

  

We hopen dat het weer een ge-

slaagd weekend wordt, maar 

zonder publiek lukt dat niet. 

  

Dus zet 5 & 6 juni in je agenda 

en komt allen. 

We maken er een geweldig feest 

van.  

Namens de activiteitencommissie 

en de schaatsvereniging, 

 

Jan van Noortwijk 
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22 februari was het blindvolley-

baltoernooi van WhoZnext-team 

De Buinerveendjes. Er deden 

vier teams mee tussen groep 5 en 

de 16 jaar. Met blindvolleybal 

zie je het andere team niet, want 

er hangt geen net maar een stuk 

doek, of zoals bij ons een stuk 

plastic. Door het stuk plastic zie 

je de bal ook heel laat en moet  je 

snel reageren. 

 We begonnen om ongeveer 

half 4. We hadden twee scheids-

rechters geregeld die het super 

goed deden, we willen Jan Dar-

winkel en Arnold Habing dan 

ook heel erg bedanken voor hun 

inzet. 

Nadat we alle wedstrijden had-

den gehad kwam de prijsuitrei-

king, het team van Stan van der 

Aa, Rian van der Aa, Dennis 

Vijfschaft, Janine Heikens, Kaja 

Buinerveendjes blindvolleybaltoernooi 

van der Linden en Jet Coors 

heeft gewonnen en moest daar-

na tegen de Buinerveendjes. De 

wedstrijd liep gelijk op maar 

uiteindelijk hebben de Buiner-

veendjes gewonnen. 

 Na de finale waren de 

pannenkoeken al klaar, die ove-

rigens heerlijk waren gebakken 

door Anneke van der Linden en 

Kasper Peper. Iedereen kreeg 

nog een leuke medaille mee en 

toen was het afgelopen. 

 We willen alle vrijwilligers 

bedanken voor hun grote inzet en 

we hopen dat we bij een volgen-

de activiteit weer op ze kunnen 

rekenen. Voor foto’s van het 

toernooi kijk even op onze hyve: 

buinerveendjes2.hyves.nl 

 

De Buinerveendjes 
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Erik Zwezerijnen is uitgeno-

digd deel te nemen aan de 

Elephant Parade Emmen. 75 

beschilderde olifanten zullen 

vanaf Hemelvaartdag het cen-

trum van Emmen gaan opluis-

teren. Later in het jaar zal er 

een veiling zijn, waarvan de 

opbrengst ten goede zal komen 

voor projecten tot behoud van 

de Aziatische olifant.  

In het kader hiervan heeft Erik 

Zwezerijnen ook Jacques D’-

Ancona de mogelijkheid gebo-

den in zijn atelier een olifant te 

beschilderen. Natuurlijk had 

Erik eerst zelf al een exemplaar 

beschilderd. Wij als bewoners 

van Buinerveen-Nieuw Buinen 

hebben allemaal een paar week 

getuige van het resultaat mogen 

zijn, gezien de olifant die voor 

Silo gestald was. De vrouw van 

Erik, Louisa, onthulde ons dat 

het plaatsen van deze olifant op 

hun eigen stoep niet zo zeer 

was om het tentoonstellen, dan 

wel dat dit exemplaar zo breed 

Elephant Parade Emmen 2010 

was dat het niet door de deur 

van Silo naar binnen kon om 

binnen beschilderd te worden. 

Daarom waren ze erg blij dat 

het in april mooi weer geweest 

is, zodat deze olifant buiten be-

schilderd kon worden. Angst 

voor zandstormen bleken ge-

lukkig ongegrond. 13 April 

heeft Erik een laatste hand ge-

legd aan dit zittende exemplaar, 

zodat ook echt zijn eigen stijl in 

dit dier tot uiting komt. 14 april 

j.l. was het dan de beurt aan 

Jaques D’Ancona. Deze had in 

overleg met Erik en Louisa 

reeds een basis laten leggen 

door Louisa in de vorm van een 

olifant met zebrabelijning. Jac-

ques noemde dit dier tijdens het 

beschilderen een uniek exem-

plaar wat hij samen met kundi-

ge hand van Erik en Louisa tot 

stand zou brengen. Hij noemde 

het dier een Zebroli. Voor Silo 

leek het woensdagochtend 14 

april dan ook aardig op een 

persconferentie. Jacques D’An-

cona was aan het schilderen, on-

derwijl gefotografeerd en ge-

filmd door De Telegraaf, TV 

Drenthe, 1TV (iov DvhN), 

WeekInWeekUit en natuurlijk de 

Dorpskrant. Tevens was Peter 

Zwerus aanwezig van TV Dren-

the die een interview afnam. Ook 

Peter Zwerus is een van de kun-

stenaars die in het kader van de 

Elephant Parade Emmen 2010 

een exemplaar mag beschilderen. 

Jacques D’Ancona hoopte dat 

zijn exemplaar tijdens de veiling 

tussen de 12000 en 17000 euro 

zou opleveren. Ter vergelijking, 

Erik Zwezerijnen heeft in 2009 

voor hetzelfde project ook in 

Amsterdam een olifant be-

schilderd. Deze heeft tijdens de 

veiling 6000 euro opgeleverd. 

Wij zien dan ook de veiling van 

2010 belangstellend tegemoet 

om te zien hoeveel het exemplaar 

van Jacques en Erik op zal leve-

ren. Het zijn toch eigenlijk exem-

plaren van Buinerveense bodem 

geworden… 

 

Marjan Poelman 
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Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 
 

Over clubs, verenigingen 

en actueel nieuws.  

Via de site is ook de 

Dorpskrant digitaal te be-

kijken.  

Foto’s gemaakt bij diverse 

evenementen zijn hier te 

downloaden. 

 

 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

 

Website dorpskrant: 

 

Www.dorpskrant-

buinerveen.nl 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Zo durven wij het wel te om-

schrijven zegt Harm Baas, voor-

zitter van het Pinksterjeugdtoer-

nooi te Nieuw Buinen, als hem 

gevraagd wordt wat het program-

ma voor 2010 is. 

 Dit jaar hebben wij de pro-

grammering in de feesttent hier 

en daar wat aangepast zodat ie-

dere avond een topavond ge-

noemd mag worden.  

 Op zaterdag 15 mei zal er 

voor de jeugd tot en met 12 jaar 

een luchtkussenspektakel worden 

gehouden waarbij acht grote 

luchtkussens de feesttent en het 

voorterrein zullen vullen. Grote 

trekker hierin is de “Giant Dou-

ble Lane Slide”, waarin geklom-

men en gegleden kan worden.  

 In het tweede weekend zal 

er op vrijdag 21 mei een “Mega 

Schuimparty” worden georgani-

Nieuw Buinen bruist tijdens Hemelvaart en Pinksteren 
seerd met onze Home-DJ Hen-

drik waarbij de entree gratis is. 

Op zaterdag 22 mei zullen 

Wolter Kroes, René Becker en 

de Gebroeders Ko de feesttent 

met een bezoek vereren op de 

“Hollandse Artiestenavond”. 

Het toeval wil dat alle drie de 

artiesten op dit moment een 

nieuwe single uit hebben ge-

bracht waarvan de verwachtin-

gen hoog zijn. De avond wordt 

begeleid door onze Home-DJ 

Hendrik.  

En op zondag 23 mei zal hit-

sensatie LASGO naar de feest-

tent komen om het “Giga Feest-

festijn” kracht bij te zetten. 

Naast LASGO zullen ook ex 

Slam!FM DJ Mark Mozes en 

Home-DJ Hendrik de feesttent 

op hun grondvesten doen sha-

ken tijdens het gezelligste feest 

van de Kanaalstreek. 

 Ook wordt er op zondag 

23 mei weer de traditionele jaar-

markt georganiseerd met ruim 

100 kramen en duizenden bezoe-

kers. 

 Voor meer informatie kan 

men terecht op onze website 

w w w . j e u g d t o e r n o o i -

nieuwbuinen.nl 

 

Wie bin’t er klaor veur, ie ook! 
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Ook aan huis verkoop 

 

Meraskabouternieuws 
Hier weer een berichtje van de 

Meraskabouters. 

 

Het is weer lente, wat een prach-

tig jaargetijde! De vogels fluiten, 

alles begint weer langzaam te 

groeien….  

Op de Peuterspeelzaal werd hier 

dan ook volop aandacht aan be-

steed. Zo werden er rond de 

paasdagen bloembolletjes ge-

poot, blauwe druifjes om precies 

te zijn. De peuters hadden zelf 

een bloempotje met vrolijke 

kleuren en Paasstickers gemaakt. 

Eieren zoeken mocht natuurlijk 

ook niet ontbreken. En er waren 

echte kuikentjes op school. Deze 

werden meegebracht door de 

moeder van Arjan Hospers. Wat 

een bekijks, de kinderen vonden 

dit erg mooi. Bij het naar huis 

gaan kregen ze een zelfgemaakt 

paas-tasje gevuld met lekkers 

mee.  

Met juf Antje gaat het naar om-

standigheden goed. Juf Aly gaat 

regelmatig bij haar op bezoek. 

De peuters hebben flink geknut-

seld voor juf Antje. Met een vrij-

willige bijdrage van de ouders en 

oudercommissie kon er een mand 

gemaakt worden met allerlei lek-

kers en verzorgingsproducten. 

Juf Antje bedankt iedereen harte-

lijk.  

De ouderbijeenkomsten van 

Jikke van der Veen in het kader 

van “Puk”, worden tot nu toe 

goed bezocht. In totaal zijn er 

nu 2 bijeenkomsten geweest de 

3de bijeenkomst is op 15 april, 

dan wordt het thema: “Oef, wat 

warm”, behandeld. De ouders 

krijgen door deze bijeenkom-

sten een duidelijk beeld van wat 

hun peuter allemaal op school 

doet.  

Er is weer een baby geboren! 

Tess Landman is de trotse zus 

van: “Jasmijn”, geworden. Van 

harte gefeliciteerd. 

Tot zover een berichtje, tot de 

volgende keer.  

 

De Meraskabouters.  
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Nieuwsflits OBS 75 

Het is lente! 

Er wordt weer volop geknikkerd 

en touwtje gesprongen op het 

plein! We blikken nog even terug 

op de afgelopen periode. 

 

Op 4 januari tijdens de onthul-

ling van het bord met het nieuwe 

logo was er een ballonnenwed-

strijd georganiseerd. 

Er zijn in totaal 8 kaartjes terug-

gekomen. 

1.Wouter Wanders  427.3 km 

2.Kaylee Groothuis 193.6 km 

3.Dimitri Banerji  145.5 km 

4.Elanique Sanders 144.5 km 

5.Loes Haak  124.9 km 

6.Sophie Pijs  109.6 km 

7.Floortje Klarenbeek 

8.Naomi Banerji 

 

We hebben de mensen die zo 

vriendelijk waren om de kaart 

terug te sturen, een  kaart met 

foto als bedankje teruggestuurd. 

Wouter heeft de Bart Smit bon 

gewonnen! 

 

Op vrijdag 19 februari hadden 

we op school het Dode Hoek 

Project voor groep 5 t/m 8. Dit 

project is beschikbaar gesteld 

door Veilig Verkeer Nederland. 

Een week eerder hadden de kin-

deren de kinderen een instructie 

dvd gezien. Er kwam een 

vrachtwagen van verkeers-

school Dibo uit Emmen voor 

een praktijkles. In groepjes van 

5 mochten de kinderen naar de 

vrachtwagen. Ze kregen in-

structies van de chauffeur. Deze 

liep met de kinderen langs de 

wagen om samen te kijken 

waar de chauffeur hen niet zou 

kunnen zien. Om dit ook vanuit 

de cabine te kunnen ervaren 

mochten de kinderen een rondje 

meerijden. Op de route stonden 

2 vrijwilligers met fietsen klaar. 

Zij hebben een stuk achter en 

opzij van de wagen gefietst zo-

dat de leerlingen konden kijken 

wat een chauffeur nu werkelijk 

ziet.  

Op 1 april was er op school het 

Pyama Paas Ontbijt! 

Alle kinderen én juffen waren 

in hun nachtkleding op school 

gekomen. Er waren heerlijke 

broodjes, thee, melk en gekook-

te eieren. Alle kinderen hadden 

hun eigen favoriete broodbeleg 

meegenomen. 

Ook werden alle klassen bezocht 

door de Paashaas! 

 Helaas kan de bloemenac-

tie niet doorgaan dit jaar. 

Er waren te weinig vrijwilligers 

beschikbaar. We hopen dat we 

volgend jaar toch weer bij U aan 

de deur kunnen komen met deze 

prachtige actie. 

 Donderdagochtend 15 april 

was er het Open Huis. Deze 

wordt georganiseerd in samen-

werking met de peuterspeelzaal 

en CBS 59. 

Op deze ochtend kunnen ouders 

en andere belangstellenden kij-

ken binnen de muren van onze 

scholen. Ook een aantal nieuwe 

leerlingen kwam kijken samen 

met hun ouders. Het was een ge-

zellige ochtend. 

 Op 15 april was ook het 

theoretische gedeelte van het 

Verkeersexamen voor groep 7. 

Alle leerlingen zijn geslaagd! 

Gefeliciteerd! 

Maandag 26 april is het praktijk 

examen. Succes allemaal!! 

 

Tot slot willen zij als school de 

vrijwilligers bedanken die elk 

jaar het paasvuur organiseren. De 

kinderen leven er ieder jaar naar-

toe en vinden het geweldig! 

De schrik was dan ook groot toen 

bleek dat het vuur voortijdig was 

aangestoken. Dankzij deze men-

sen die met man en macht alsnog 

een prachtige bult hebben ge-

maakt, kon het feest toch door-

gaan!! SUPER!! BEDANKT!! 

 

Geniet van het mooie weer en tot 

de volgende nieuwsflits! 

Met vriendelijke groet, 

OBS 75 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Interesse? 
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van  

Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.  

Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend 2 keer komen kij-

ken.  Informatie is ook te verkrijgen bij  

Angelien Bijkerk,  tel. 0599-212552. 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956 

Op 17 februari was Martin 

Snapper uit Buinerveen te gast. 

Hij hield een lezing over de ziek-

te van Lyme en sprak uit eigen 

ervaring hierover. Na klachten 

over tintelende vingers, zere ge-

wrichten en het zenuwstelsel dat 

niet goed ging functioneren, 

bleek de oorzaak de  ziekte van 

Lyme  te zijn. Door realisatie van 

meer natuurterreinen, de weers-

omstandigheden en grote produc-

tie van nageslacht zal de toename 

van de teken groot zijn.  

Op 18 februari ging de museum-

groep naar galerie Vlind in 

Eext. Yvonne de Weijer hield 

een interessante lezing, waarbij 

haar project om alle straatgeno-

ten te portretteren ook aan bod 

kwam. Prachtige schilderijen zijn 

door haar gemaakt. 

Op 18 maart zijn we naar Kor-

nelius Interieurbouw in Stads-

kanaal geweest. Hier werden we 

verwelkomd met thee/koffie met 

cake. Hierna werd de werking 

van een stoomoven uitgelegd. Er 

werd een gerecht bestaande uit 

kipfilet, ronde aardappeltjes, 

wortel, broccoli en boontjes op 

een bakplaat in deze oven ge-

plaatst. Na de rondleiding langs 

prachtige badkamers en keukens 

was het gerecht klaar en kreeg 

een ieder een hapje. 

Op 24 maart kwam de heer Nij-

keuter langs om ons te vertellen 

over Paasgebruiken. Hij vertel-

de over eieren verstoppen, waar-

bij het ei het symbool voor het 

leven en vruchtbaarheid is. Te-

vens kwam het eiergooien als 

gebruik ter sprake, waarbij in 

Finland zelfs een record van 98 

meter is. Paasvuren werden aan-

gestoken omdat de as goed voor 

de vruchtbomen was.  De christe-

lijke betekenissen van Palmpa-

sen, Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en de Paasdagen heeft 

hij uitgelegd. Met Palmpasen 

worden stokken versierd met 

een broodhaantje, walnoten, 

rozijnen, eitjes, doppinda’s en 

een sinasappel. Een paasbuul 

werd  met lekkers gevuld, 

waaronder gekleurde eieren. 

Op 31 maart is de modeshow 

in samenwerking met FamFam 

uit Borger gehouden. Een aan-

tal leden van onze afdeling wa-

ren zelf mannequin en deden 

dat voortreffelijk. Voor 98 da-

mes uit alle windstreken wer-

den de mooiste creaties met 

verve geshowd. 

20 april wordt de Provinciale 

Jaarvergadering in Roden  

gehouden. Na het officiële ge-

deelte is het woord aan Jan 

Germs, directeur van Het Huus 

van de Taol en streektaolfuncti-

onaris. 

Op 22 april gaan we o.l.v. Jan-

net Drenth een mooi lentestuk 

maken.  

Op dinsdag 27 april is de geza-

menlijke avond met de afdeling 

Nieuw-Buinen. De heer Boor-

denbos houdt een lezing over 

de Van Mesdagkliniek. 

Op  18 mei komen de heer en 

mevrouw Kats over hun werk 

als fysiotherapeut vertellen. 

Onze jaarlijkse reis is ge-

pland op maandag 10 mei 

2010.   Deze verrassingsreis zal 

in de omgeving plaats vinden.  

We vertrekken om 8.30 uur en 

komen terug rond de klok van 

20.30 uur. 

Op 5 juni staat de NBvP, Vrou-

w e n  v a n  N u  o p  d e 

“boeren”markt met een kraam. 

 

Op het blog van de NBvP, 

Vrouwen van Nu (http://

v r o u w e n v a n -

nu.wordpress.com/) staat dit 

stukje te lezen: 

Wie op het platteland geboren en 

getogen is, bekijkt ze meestal 

met argusogen: ’stadse’ mensen 

die een oud boerderijtje kopen, 

het opknappen en vervolgens te-

gen de boeren gaan ageren om-

dat  het zo stinkt als ze mest uit-

rijden. Het platteland blijkt niet 

zo idyllisch als de stedeling zich 

had voorgesteld. Rust en ruimte, 

daar kwamen ze voor. Niet voor 

het geluid van landbouwmachi-

nes ’s ochtends vroeg, de kraai-

ende hanen en de stank. Een deel 

van deze slecht voorbereide men-

sen pakt zijn biezen, sommigen 

maken de autochtonen het leven 

zuur maar gelukkig zijn er ook 

die zelf plattelander met de plat-

telanders worden. 

Zo iemand is Ton van Dijk. Jour-

nalist van de oude stempel, 

hoofdredacteur geweest van on-

der andere Panorama en Nieuwe 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
http://vrouwenvannu.wordpress.com/
http://vrouwenvannu.wordpress.com/
http://vrouwenvannu.wordpress.com/
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Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur. 

Revue, kroegtijger en puur stads-

mens. Tot hij in de jaren zeventig 

een tweede huisje in een klein 

dorpje in Friesland koopt. De 

liefde voor het platteland begint 

dan te sluimeren om in 1991, als 

hij tijdelijk zonder werk zit en de 

kans krijgt een boerderij voor 

permanente bewoning in een na-

bijgelegen dorpje te kopen, tot 

volle wasdom te komen. Ton en 

vrouw Marianne besluiten zich 

permanent in Friesland te vesti-

gen. 

Met veel humor en oog voor de-

tail beschrijft Ton van Dijk in 

zijn nieuwste boek Ons dorp. 

Leven als God in Friesland hoe 

hij in Friesland verzeild raakte. 

Hoe hij van ‘asfaltvreter’ veran-

derde in een echte plattelander, 

die voor geen goud terug wil 

naar de grote stad. De foto op de 

achterkant, met een lachende 

Ton op een tractor, laat zien hoe 

hij in zijn element is. 

Van Dijk brengt zijn buren en 

dorpsbewoners tot leven. Je 

wordt nieuwsgierig naar de men-

sen, naar het café en de kerk.  

 

Het boek leest lekker vlot weg 

en je krijgt de neiging om in de 

auto te stappen en een kijkje te 

gaan nemen in die dorpen waar 

je, voor je dit boek las, nog 

nooit van had gehoord. 
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Nieuws CBS 5959 

SPEELOTHEEK KIEKEBOE 

Wist u dat er in  Nieuw Bui-

nen ook een speelotheek is, 

waar u voor een gering be-

drag speelgoed kan  lenen. 

 

De speelotheek is  

gevestigd in  

Jeugd-en jongerencentrum“ 

De Bunermonder” 

NOORDERDIEP 526 C 

9521 BS NIEUW  BUINEN 

 

Openingstijden even weken:  

Woensdagmorgen  9.30-10.30  

Vrijdagavond       18.30-19.30 

 

Voor inlichtingen kunt u bel-

len 0599 650476 tijdens onze 

openingstijden of mail uw 

vragen naar 
speelotheek-kiekeboe@lycos.nl. 

 

Natuurlijk kunt u ook gewoon 

langskomen. 

Onze vrijwilligers zullen u 

graag helpen. 

OPEN SPEELMIDDAG 

19 mei 2010 van  

14.00 uur t/m 16.00 uur 

 

Wij organiseren een open speelmiddag (gratis) om 

u en uw (klein/oppas) kinderen bekend te laten 

worden met ons speelgoed.  Zoals Lego, Duplo, 

Playmobil, babyspeelgoed loopfietsen, glijbanen, 

kinderwagens, verkleedkleding en nog veel meer. 

 

 

Tevens is deze middag bedoeld om afge-

schreven speelgoed te verkopen tegen een 

zacht prijsje. 
 

 

Wij zijn gevestigd in De Bunermonder, Noorder-

diep 526c (naast het voetbalveld) te Nieuw-

Buinen. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met Janny Hofstra 0599-647 746. 

(Onze doelgroep is kinderen t/m 8 jaar) 

Van 8 tot en met 26 maart is er 

op School 59 gewerkt rond het 

thema 'kunst'.  

De kinderen hebben kennisge-

maakt met diverse vormen van 

kunst en hebben veel geleerd 

over Vincent van Gogh, Rem-

brandt, Dali en andere grote 

meesters. 

De kinderen van groep 3 t/m 

8 hebben in kleine groepjes een 

kunstwerk in de stijl van een be-

kende kunstenaar gemaakt: een 

fotocollage in de stijl van Pi-

casso, een lapjesschilderij in de 

stijl van Ton Schulten, schilde-

rijen zoals Rosina Wachtmeis-

ter die maakt en optische illu-

sies, kijkend naar Victor Vase-

rely. Ook hebben de kinderen 

een kop geboetseerd in hun ei-

gen stijl.  

 Katten in de stijl van Rosina 

Wachtmeister 

Optische illusie 

Dinsdag 9 maart hebben de kin-

deren van groep 1 en 2 een be-

zoekje gebracht aan het atelier 

van Erik Zwezerijnen. Erik heeft 

een atelier in het voormalig kerk-

gebouwtje Silo aan het Zuider-

diep. De kinderen werden door 

Erik hartelijk ontvangen. Na een 

kijkje in zijn atelier gaf Erik ant-

woord op vragen die kinderen 

Project kunst 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
http://www.school59.nl/Portals/0/Gallery/Album/84/P1010136.JP
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van  

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

 

tel: 212813 

stelden. 

Na drie weken werd het project 

afgesloten met een tentoonstel-

ling op vrijdag 26 maart.  

De kleuters openden de tentoon-

stelling met een prachtig ge-

dicht . Daarna konden de kinde-

ren vol trots al hun kunstwerken 

laten zien aan hun ouders en an-

dere belangstellenden. Als echte 

gidsen gingen de kinderen, met 

een officiële catalogus in de 

hand, langs de diverse kunstwer-

ken. 

 

 

http://www.school59.nl/Portals/0/Gallery/Album/84/P1010226.JP
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Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Op deze foto staat de christelijke school 59. Hier achter staat de kleuterschool, het ronde gebouw. Geheel 

links staat de groentewinkel van Tjaart Sijpkens. Sijpkens liep ook met paard en wagen langs de weg om 

de groenten aan de man te brengen. 

Op deze opname is te zien dat in het begin de aardappelmeelfabriek gestookt werd met turf.  

Het turf werd aangevoerd per schip. Op de foto staat de man op het schip bij een kruiwagen vol turf.  

Het zwarte gebouw is de turfschuur. 
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Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

 

 

brammes@hetnet.nl 

***ORIFLAME*** 
natural swedish cosmetics 

verkoop door middel van huiskamer presentaties 
*make-up workshops  *persoonlijk advies 

info: jeannetelting.oriflame.nl 
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735 
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Wel en wee in Buinerveen??  
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 

van de bestuursleden hieronder.  

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 

blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.  

Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 

kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 

felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde 

nieuws in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.  

Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.  

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Gerbrand Plat, secretaries 212698   gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester 212719.  otten655@planet.nl 

Wim Bruil    212949  Wim.Bruil@centric.nl 

Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857  

Betsy Martens   06-55381657  jmartens2@home.nl 

Kees Broekhof   211722  kees.broekhof@home.nl 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@home.nl  

Van de bestuurstafel 
Alweer ligt er een nieuwe dorps-

krant voor jullie klaar. 

De redactie is weer druk in de 

weer geweest om alles weer goed 

en mooi in de prachtige dorps-

krant te zetten. 

 

De jaarvergadering is weer ach-

ter de rug. Door een wat onge-

lukkige communicatie wat aan-

vangstijdstip betreft viel de op-

komst iets tegen. 

Net als vorig jaar hebben we de 

jaarvergadering weer gecombi-

neerd met de jaarvergadering van 

Noad en Plaatselijk Belang. 

Ook volgend jaar gaan we dit 

weer zo insteken. We zullen er 

voor zorgen dat de aankondiging 

tijdig in de dorpskrant komt en 

bij de diverse verenigingen. 

 

Inmiddels hebben we de paasda-

gen weer achter ons liggen. Het 

eieren zoeken in en om het 

dorpshuis was weer een succes. 

De weken voor Pasen zijn druk 

geweest voor de tuinierders on-

der ons. Het resultaat hiervan 

was te zien in de enorme Paas-

bult op het terrein van Timmer-

mans aan de ruilverkavelings-

weg. Helaas hebben ( of heeft) 

een paar grapjassen ( grapjas) 

gemeend deze al van te voren te 

moeten aansteken. 

Dankzij de enorme inspanning 

van de vrijwilligers, die elk jaar 

weer dit festijn verzorgen, is 

het gelukt om op 1e paasdag 

een nieuwe Paasbult op te bou-

wen. 

Vanaf deze kant alle lof voor 

jullie: Geweldig!!! Na een 

wandeltocht vanaf het dorps-

huis met fakkels mochten de 

kinderen op zondagavond de 

bult aansteken. Na afloop kre-

gen alle lagere schoolkinderen 

nog iets lekkers mee naar huis. 

 

Vanachter de bestuurstafel kun-

nen we ook melden dat we de 

afgelopen periode diverse ge-

sprekken hebben gehad omtrent 

het maatwerk wat de gemeente 

onder de noemer Kern en Kader 

voor Buinerveen wil/kan doen. 

Ondanks onze herhaalde pogin-

gen om het bij de gemeente dui-

delijk te maken dat ons verzor-

gingsgebied tot en met de Mon-

denweg ligt, is dit nog steeds niet 

doorgedrongen in Exloo. Niet 

alleen wij als Stichting hebben 

hier mee te maken, maar ook het 

DOP en andere initiatieven zoals 

o.a. de jeugdsoos ( in oprichting) 

worstelt hiermee. 

Ondanks alle problemen is het 

toch mooi om te kunnen melden 

dat wij binnenkort de voor en 

zijgevel van ons Dorpshuis gaan 

opknappen. Hierdoor hopen we 

een nieuwe uitstraling te geven 

aan het hart van het dorp. 

 

Inmiddels zijn ook de voorbere-

dingen voor het feestweekend 

weer in volle gang.  Data elders 

in deze krant. De activiteiten 

commissie is hier al maanden 

enthousiast mee bezig. 

Laten we hopen op een geslaagd 

festijn voor de zaterdagmiddag 

en zondag. 

 

Stichting Dorpshuis Buinerveen. 

mailto:gplat@hetnet.nl
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De vrijwilligers werden één voor 

één  telefonisch op de hoogte ge-

bracht (Egbert, Alie, Kobus). Zij 

dachten dat het een geintje was. 

Zij kwamen, terwijl iedereen nog 

lag te slapen, poolshoogte ne-

men. De brandweer kwam nog 

langs. Unaniem waren zij ook 

van mening dat dit niet het einde 

mocht zijn. Vroeg in de morgen 

werden de andere vrijwilligers 

gebeld ( Herman, Wim, Margret, 

Cor, Edwin, Geert-Jan, Nick). 

Ook voor hen was de teleurstel-

ling groot. Wim heeft nog een 

rand kunnen redden door zijn 

kraantje te gebruiken, dit geredde 

deel zal die avond een grote rol 

spelen.  

Wat mij diep trof was de eensge-

zindheid, om samen de schou-

ders eronder te zetten. Om ervoor 

te zorgen dat er toch weer een 

paasbult komt. De trekkers met 

kiepkarren waren er, nu nog een 

kraan. Grote dank voor Hoorn-

stra die direct ook hun materiaal 

wilde inzetten. Kraanmachinist 

Roelof Timmermans wilde met 

alle plezier meehelpen. Het had 

wat voeten in de aarde, maar het 

verliep eigenlijk vlekkeloos. Me-

nigeen heeft het gezien, men 

vroeg zich waarschijnlijk af wat 

al die trekkers op paaszondag bij 

de weg moesten. Die reden er 

dus om takken te halen, zonder 

(Vervolg van pagina 1) takken geen paasbult. Iedereen 

was moe na een slopende mor-

gen. ’s Middags tegen vieren 

hebben wij gezamenlijk gege-

ten, ondanks alles was het toch 

gezellig. Daarna vlug de tent 

opzetten, maar tot overmaat 

van ramp keerde de natuur te-

gen ons. De wind ging later 

draaien, zodat de tent op de ver-

keerde plek stond. Het terrein 

was door het zwaar materieel 

veranderd in een modderpoel. 

En dan begint het wachten of er 

mensen komen. De voetbalver-

eniging was in kennis gesteld 

dat het paasvuur gewoon door 

ging. Ook op het verkiezings-

bord hebben wij een bericht 

achter gelaten. We vroegen ons 

af, komen er wel mensen. Het 

verhaal deed  al snel de ronde dat 

de paasbult al vroegtijdig was 

aangestoken en het dus niet door 

zou gaan. Ongegrond bleek niet 

veel later, want een grote stoet 

met kinderen liepen met fakkels 

vanaf het Dorpshuis naar de 

paasbult. Bij de paasbult moch-

ten zij hem aansteken, het plezier 

straalde van de kinderen. Hier 

hebben wij het allemaal voor ge-

daan. 

Een paar kleine buitjes verdreven 

de mensen naar huis. Vroeger 

dan andere jaren hebben wij de 

boel weer afgebroken en nog 

even alles geëvalueerd. De nazit 

was niet lang, we waren allemaal 

gesloopt. De volgende morgen 

verder opruimen. 

 

Hoe een kleine groep sterk kan 

zijn, dat hebben wij met elkaar 

bewezen. Wat de dader ook voor 

motief had, de kinderen hebben 

genoten, de ouders misschien iets 

minder ( vuile kleren), maar er 

was een paasvuur in Buinerveen. 

Onze dank gaat uit naar alle vrij-

willigers, die in welke vorm dan 

ook hebben bijgedragen om dit 

evenement te doen slagen. 

Ook Uw reacties hebben wij op 

prijs gesteld, Uw giften, hoe 

groot en klein deze ook mochten 

zijn. Er zijn weer bijna tweehon-
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derd kinderen geweest die hun 

traktatie in ontvangst konden ne-

men.  

 

Wij betreuren het zeer dat de 

brandweermannen en -vrouwen 

uit hun bed werden gebeld omdat 

iemand het nodig achtte het 

feestje voor de kinderen te ver-

gallen. Was het moedwil, een 

kwajongensstreek? Waarschijn-

lijk zullen we er nooit achter ko-

men, maar mocht je dit lezen, 

wat je bedoelingen ook waren, ik 

hoop dat je met jezelf vrede kunt 

vinden. 

 

Truus.  

Het had zo mooi kunnen zijn 

Voor de doelgroep hieronder zijn we zo druk geweest om op 

1
e
 paasdag een tweede paasbult te bouwen. 
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In deze Dorpskrant is al te lezen 

wat er dit jaar allemaal aan voor-

af is gegaan om toch een paas-

vuur  door te kunnen laten gaan 

op 1e Paasdag in Buinerveen. 

Door de eensgezinde inzet van 

een club vrijwilligers hebben de 

bewoners van deze regio toch 

kunnen genieten van het, inmid-

dels traditie geworden Paasvuur 

op 1e Paasdag. Werd in 2001 

nog begonnen met een privévuur 

van en voor de familie Timmer-

mans, dit was wel het begin van 

de organisatie die er nu staat. 

Een vaste club vrijwilligers staat 

borg voor een unieke organisatie 

van het lossen van karren tot het 

stapelen van de bult. Waar vind 

je in deze omgeving nog een 

paasvuur waarbij je eigenlijk de 

auto niet uithoeft om je kar te 

lossen? Even een vrije gift afge-

ven aan Alie Grelling of Margret 

Hoving, vervolgens doorrijden 

naar de bult waar Herman Gelijk 

of Kobus Uchtman je touwen of 

net losmaken en daarna op naar 

Geert Jan Hoving die je kar lost 

met een kraantje en waar andere 

vrijwilligers ervoor zorgen dat 

alles zonder schade en onder toe-

zicht gebeurt. Uniek! Dit jaar lag 

er een bult waar je U tegen kon 

zeggen, mooi droog en fijn mate-

riaal. Echt snoeiwerk en geen 

rooiwerk. Een paar jaar geleden 

werd alles wat maar boom was 

geweest toegelaten, van stronk 

tot stam. Ervaring leert echter dat 

dit slecht ontvlambaar materiaal 

is en moeilijk vlam en warmte 

houdt. Nadeel is ook dat het nog 

weken achtereen door kan smeu-

len en een hoop rommel geeft. 

De paasbult van 2010 was echter 

volgens het boekje. De eerste 

paasbult dan, die niemand heeft 

zien branden, die geen vreugde 

heeft gegeven, maar wel een 

Paasvuur 2010 eensgezindheid heeft gebracht 

die zich in jaren niet heeft laten 

zien. Kop d’r veur en voor de 

kinderen toch nog snel weer 

iets opbouwen. Hierover in het 

stuk van Truus Timmermans 

dus meer te lezen. Dankzij deze 

club vrijwilligers heeft Buiner-

veen toch kunnen genieten van 

een Paasvuur en kunnen we 

trots zijn dat in 2011 het tiende 

officiële vuur ontstoken zal 

gaan worden. Wel was het vuur 

dit jaar niet zo groot, de vreug-

de onder de kinderen was er 

niet minder om. De fakkelop-

tocht vond gewoon doorgang 

en ook de tent met drankjes en 

hapjes was weer aanwezig. In 

eerste instantie was er zo’n 

mooie terreinindeling, maar 

door het 2e vuur, dat gebouwd 

is voor de eerste, was er minder 

ruimte op het terrein en kwam 

de tent in een hoek, die notabe-

ne door de draaiende wind ook 

nog in de rook kwam te staan. 

Alle kinderen kregen weer een 

zakje, met dikke sinaasappel, di-

verse eitjes en 2 noten. Ook pak-

jes drinken werden rondgedeeld. 

Een 200 zakjes zijn uitgedeeld. 

Worst, kaas en gehaktballen gin-

gen rond. Voor de kinderen stond 

er in de tent ook nog snoep en 

kon er gratis gedronken worden 

door iedereen. Eventueel alsnog 

voorzien van een vrije gift. Wel 

vraagt men zich elk jaar af waar 

toch alle bierflesjes blijven. Half-

volle kratten blijven over, veel 

flesjes zijn weg. Meegenomen? 

In de grond getrapt? De organi-

satie beraad zich nog op maatre-

gelen hoe dit in 2011 op te los-

sen, want halfvolle kratten wordt 

niemand beter van. 

Ook in 2010 kunnen we terugkij-

ken op een geslaagd paasvuur, 

weliswaar eentje met hindernis-

sen, maar voor de niet direct be-

trokkenen stond er weer een 

mooi traditioneel vuurtje te bran-

den met een hoop gezelligheid. 

Organisatie: Bedankt en ga zo 

door! 
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen 
Onze eerste jaarvergadering ligt 

alweer achter ons, en waren als 

bestuur wel een beetje teleurge-

steld door de lage opkomst. De 

1e avond werd gehouden op 25 

maart in ’t Aailaand in Nieuw-

Buinen en de 2e avond werd ge-

houden in de Viersprong te Bui-

nerveen. Als bestuur hadden we 

gekozen om onze allereerste jaar-

vergadering te houden in beide 

dorpen. Ook hadden we een spre-

ker uitgenodigd Dhr. K. Timmer 

uit Gieten, die beide avonden de 

lezing gaf over het gebied de 

Buinervenen. Dit gebied liggend 

in het Bourtanger Moeras werd 

met de schep in de loop der jaren 

veranderd van moeras in woon-

gebied. Hier is natuurlijk een 

grote periode over verlopen van 

enkele honderden jaren. In dit 

gebied werd turf gewonnen en 

bleef dalgrond over welke door 

de landbouw verder werd ont-

wikkeld. De heer Timmer liet 

ons aan de hand van dia’s zien 

hoe het gebied werd verdeeld en 

werd ontgonnen. Het was een 

boeiende lezing waar we ook 

weer het een en ander van heb-

ben geleerd. Het liet ons weer 

een stukje zien van het verleden 

en hoe het uiteindelijk is gewor-

den van het gebied waar we nu 

leven en wonen. Zo verliep onze 

1e jaarvergadering en wij hopen 

volgende keer meer leden te mo-

gen verwelkomen bij deze bij-

eenkomst. 

Verder zijn we als bestuur ook 

alweer bezig met nieuwe voorbe-

reidingen van lezingen en ge-

sprekken. 

Inmiddels zijn we ook bezig met 

het opzetten van een eigen web-

site in samenwerking met de St. 

Harm Tiesing uit Borger. Zo 

kunnen we in de toekomst ook 

een groter gebied bereiken en 

meer dingen ontwikkelen en 

uitzoeken. Ook is het 1e deel 

van de Zwerfsteen en het Turf-

schip uitgekomen en stond/ 

staat in het teken van de bevrij-

ding van 65 jaar geleden. 

 

Mocht u belangstelling hebben 

voor onze vereniging of meer 

willen weten dan kunt u gerust 

contact met ons opnemen. 

Voor reacties of informatie: 

Jacco Pranger, 0599-621767 

pranger@nieuwbuinen.com 
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Het Voorwerp  

Alvorens wordt ingegaan op het 

metalen kleinood dat u is aange-

boden al hersenkraker in de edi-

tie februari j.l. , is er nog iets te 

melden over de spanketting. Die 

ketting eindigde (of begon) met 

een vrij grote ring, doorsnee ruim 

8  centimeter. De vrouw van een 

melkveehouder in onze regio 

vertelde erover. De ring had twee 

doelen: In of nabij de stal kon de 

spanketting aan een haak worden 

opgehangen, altijd opgeborgen 

op dezelfde plaats, je moest hem 

als het ware in het donker zó 

kunnen pakken. En bij het mel-

ken moest je vermijden dat die 

ketting door de koe kon worden 

losgetrokken, of anders gezegd 

uit het V – profiel kon geraken. 

En om zo’n situatie te voorko-

men, werd er een klein paaltje in 

de grond gedrukt en daaromheen 

de ring. De plaats van het paaltje: 

zo hoekig mogelijk ten opzichte 

van het V – profiel. 

 

Het tangetje dat in het februari-

nummer is afgedrukt heeft wel 

enkele reacties opgeleverd De 

meesten gingen in de richting 

van een hulpmiddel bij tuinieren: 

een minihark of minicultivator. 

Niet correct. De heer Van Lom 

uit Nieuw-Buinen kwam met het 

juiste antwoord, overigens onder 

vermelding dat hij verwachtte dat 

er maar weinig mensen met het 

goede antwoord zouden komen. 

En dat lichtte hij toe. Heel veel 

vroeger, vér voor het luxe kam-

peren van nu, werd door rond-

trekkende kampeerders heel 

eenvoudig iets lekkers gekookt 

of warm gemaakt. Meestal ge-

beurde dat op één kleine hitte-

bron (campinggas) en in een 

pannetje dat snel de hitte over-

nam. 

 

Het pannetje was doorgaans 

verkrijgbaar in een setje van 3 

of van 5 pannen, qua construc-

tie en grootte zodanig dat ze 

allemaal mooi in elkaar pasten. 

Dus hadden die pannen geen 

oren, geen handvatten, immers 

dat is lastig en het vreet ruimte. 

En dan komt het: Hoe neem je 

het pannetje met kokend thee-

water van het gastoestelletje ? 

Met een paar hittebestendige 

wanten zou kunnen. Maar de 

leverancier van de pannenset 

zorgde er (meestal) voor dat er 

een greep bij werd geleverd. 

Het ding werd ook wel pannen-

pakker genoemd. Die greep be-

stond uit 4 metalen haken, 

waarvan er 2 aan de binnenkant 

van de (hete) pan en 2 aan de 

buitenzijde van de pan werden 

gezet; Daarna werden door de 

tang en de tangwerking de ha-

ken als het ware tegen elkaar 

gedrukt. Met de wand van de 

pan ertussen geklemd kon het 

theewater worden “vervoerd” 

naar de theepot. Het metalen ei 

met daarin de theeblaadjes zorg-

de voor de rest. Hele handige 

kampeerders wisten met het pan-

nensetje zonder aanbranden te 

bakken of op te warmen. De 

grootste pan werd gevuld met 

een beetje water, dat aan de kook 

werd gebracht, een kleinere ver-

sie van de set werd gebruikt om 

“au bain marie” te bakken of op 

te warmen. En is dan de cam-

pingmaaltijd gereed, tja, dan 

moet je hem toch weer even van 

het vuur halen, en liefst door de 

vingers niet te branden. Dan grij-

pe men de greep ! 

 

De nieuwe opgave. Bij de familie 

Haikens (Roelien en Jan) liepen 

we tegen een aantal leuke artike-

len aan. Voor deze editie een 

voorwerp dat in de rundveehou-

derij werd gebruikt. Zie de foto-

’s. Misschien heb ik al te veel 

verklapt, maar toch, bij deze van 

harte uitgenodigd om uw idee 

door te geven aan de hoofdredac-

teur of aan 

 

                                                                                                                           

Martin Snapper . 
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SIVO kan altijd extra gastge-

zinnen gebruiken. Dus wilt u 

ook eens een onvergetelijke 

week en kennismaken met een 

andere cultuur, aarzel dan niet 

om gastgezin van SIVO te wor-

den. 

 

Neem contact op met de com-

missie Huisvesting: Jan Sme-

ding jan@smeding.com 

Woont u in het verspreidingge-

bied van de Dorpskrant, dan 

kunt u ook contact opnemen 

met Els de Roo (tel 212604),  

of  

 

Gastgezinnen gezocht voor SIVO 

PLAATSELIJK BELANG 

Buinerveen / Nieuw-Buinen tot en met Kerklaan 

JAARVERSLAG 2009 

In de onlangs gehouden jaarver-

gadering van Plaatselijk Belang 

heeft de plaatsvervangend voor-

zitter mondeling verslag gedaan 

van de activiteiten van de vereni-

ging, het bestuur en werkgroep 

DOP (Dorps Ontwikkelings 

Plan) . Hij zegde daarbij toe dat 

een  korte weergave ervan in De 

Dorpskrant Buinerveen gepubli-

ceerd zal worden. 

In 2009 is het bestuur 5 x bijeen-

gekomen, t.w. 14 januari, 17 

maart, 3 juni, 9 september en 18 

november. De Algemene Leden 

Vergadering is gehouden op 6 

mei 2009.  Hierna een aantal on-

derwerpen die in vermelde ver-

gaderingen ondermeer aan de 

orde zijn geweest. 

De gemeentelijke toekomstvisie 

is behandeld in het kader van ons 

DOP, het voortbestaan van onze 

scholen (waarin vasthouden aan 

de wettelijke opheffingsnorm 

van 23 leerlingen) en het vereni-

gingsleven inclusief het kaderen 

van het Dorpshuis in een ruimer 

verband dan de geografische 

kern Buinerveen.  

Voorbereiden en uitvoeren van 

het bezoek van het College van 

Burgemeester en Wethouders en 

enkele leden van de gemeente-

raad. Dat bezoek op 19 juni is 

aangegrepen om eerst en vooral 

de visies van de werkgroep DOP 

onder de aandacht te brengen.  

Ook tal van onderwerpen rond 

Kern en Kader komen ter tafel. 

Op verzoek van de WMO – Raad 

(Wet Maatschappelijke Onder-

steuning) Borger-Odoorn heeft 

een afvaardiging van het bestuur 

enkele themagesprekken van die 

Raad bijgewoond. Vooral de 

leefbaarheid in ons werkgebied 

wordt door ons in beschouwing 

genomen en gehouden. 

De Nota Begraafplaatsen van 

de gemeente Borger-Odoorn 

raakt ook ons gebied, in het bij-

zonder de z.g. locaties 32 

(tegenover de Naaidoos) en 42 

(Kerklaan). Derhalve is het be-

stuur bij alle bijeenkomsten 

over dit onderwerp betrokken 

geweest. Onze invloed moet 

leiden tot heropenen van be-

graafplaats 32 en het verfraaien 

van de uitstraling van beide lo-

caties. 

Ons bestuur is betrokken bij 

een eerste verkenning naar een 

platform van verenigingen voor 

Plaatselijk Belang in onze ge-

meente.  Doel is het volgen van 

elkanders  ontwikkelingen en 

waar mogelijk gebruik maken 

van ervaringen in / uit andere 

kernen van de gemeente Borger

-Odoorn. 

Er is een eerste aanzet gemaakt 

om te gelegener tijd te geraken 

tot het kopen van een defibrilla-

tor.  Geld voor de aanschaf en 

het zoeken naar een veilige cen-

trale locatie worden bezien. Ook 

het gebruik ervan door gekwalifi-

ceerde mensen wordt onderzocht, 

alsook onderzoek naar de organi-

satie die daarbij noodzakelijk is. 

Ons bestuur neemt het voortouw 

bij de organisatie van een nieuw-

jaarsbijeenkomst in januari 

2010 . Door samenwerking met 

de stichting Dorpshuis en enkele 

verenigingen worden toch weer 

mogelijkheden gezien om zo’n 

bijeenkomst op de dorpskalender 

te krijgen. 

Het bouwplan “Zuidonder” is 

enkele malen tegen het licht ge-

houden, onder meer met als re-

sultaat dat er begin 2010 een ge-

varieerder en gedifferentieerder 

plan zal worden gepresenteerd. 

Samenspraak met en samenwer-

king tussen Nijhuis, gemeente, 

Lefier en Plaatselijk Belang lig-

gen hieraan ten grondslag. ` 

 

Voor dit jaarverslag tekent Mar-

tin Snapper, 2e secretaris. 

Bram van Buuren (tel 211918) 
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  Gemeente   Buinerveen   

  
Aantal  

stemmen 

% Aantal  

stemmen 

% 

 Lijst 1: PvdA 2476 22.5 54 15.0 

 Lijst 2: Gemeentebelangen 3252 29.5 172 47.5 

 Lijst 3: VVD 1699 15.5 50 13.5 

 Lijst 4: CDA 1442 13.0 35 10.0 

 Lijst 5: GroenLinks 725 6.5 29 8.0 

 Lijst 6: ChristenUnie 538 5.0 10 2.7 

 Lijst 7: D66 863 8.0 12 3.3 

Politiek in Buinerveen 

In de vorige Dorpskrant stond 

een oproep voor een politieke 

avond waarbij de politieke partij-

en die deelnemen in de Gemeen-

te Borger-Odoorn aanwezig zou-

den zijn ter voorbereiding op de 

naderende Gemeenteraadsverkie-

ziging. Deze avond werd gehou-

den op woensdag 24 februari. De 

voorzit ter van het DOP 

(DorpsOmgevingsPlan) Wim 

Bruil kon namens Plaatselijk Be-

lang Buinerveen-Nieuw Buinen 

(Tot Kerklaan) vertegenwoordi-

gers van alle politieke partijen in 

onze gemeente verwelkomen. 

Namens de PvdA was dit dhr. 

Jacob Bruintjes, voor het CDA 

dhr. Frits Alberts, Gemeentebe-

langen werd vertegenwoordigd 

door mevr. Greta Meursing, 

VVD door dhr. Roelof Ijlenhave, 

Groen Links door mevr. Lidy 

Kuiper, Christen Unie door dhr. 

Koop Brandsema en tot slot D66 

door dhr. Albert Trip. Alle verte-

genwoordigers kregen de kans 

om in 3 minuten te vertellen 

waar hun partij voor staat. Tij-

dens deze 3 minuten waren de 

zgn. ‘ouwe rotten in het vak’ 

goed te herkennen. De zittende 

wethouders, die er overigens als 

lijsttrekker van hun partij ston-

den en niet als wethouder brach-

ten hun verhaal makkelijk 

pratend en met zwier en re-

delijk binnen de planning. 

Menig spreker werd abrupt 

afgebroken door de heuse 

bel in handen van 1 van de 

leiders van de discussie, 

Margriet Nascimento. Sa-

men met Jan Haikens regis-

seerde zij deze avond de dis-

cussie en voorzag het deelne-

mende panel van discussiepun-

ten, mocht de zaal in  gebreke 

blijven. Wat overigens niet ge-

beurde. Er werd begonnen met 

vragen over het milieu. Dat 

bleek een dankbaar discussie-

punt want er werd veel over 

gepraat, ook eventuele wind-

molens en energieparken kwa-

men hierbij ter sprake. Natuur-

lijk kwamen ook de gemeente-

lijke tekorten aan bod en hoe de 

verschillende partijen dachten 

dit op te lossen. Samenhangend 

hiermee logischerwijze de be-

oogde sluiting van scholen en 

peuterspeelzalen, wegen- en 

riolenonderhoud, de WMO. Tot 

slot werd de vraag gesteld aan 

alle panelleden of hun partij 

bereid zou zijn om de verschil-

len in krimp binnen de gemeen-

te per dorp willen bekijken. De-

ze vraag werd mogelijk gesteld-

omdat blijkt uit de statistieken 

dat Buinerveen tot nog toe geen 

krimp kent maar een bescheiden 

groei (indien 2005 op 100 ge-

steld wordt, dan is 2009 104,5. 

Samen met Eesergroen wel een 

uitzondering op de regel binnen 

de gemeente) Alle panelleden 

beantwoorden deze vraag vol-

mondig met ‘Ja’.  

3 maart vonden vervolgens de 

gemeenteraadsverkiezingen 

plaats. Een ieder zal inmiddels 

bekend zijn met de uitslag en met 

de nieuwe raad. Voor de liefheb-

ber volgt hieronder nog de uit-

slag, totaal van de gemeente in 

vergelijk naar die van de uit-

komst in Buinerveen.  

Op 3 maart 2010 werd de ge-

meenteraad voor de komende 

vier jaar gekozen. 

54% van de stemgerechtigden 

bracht zijn/haar stem uit. Binnen 

ons stemdistrict was dit 43,77%. 

Landelijk 56% 

Dat resulteerde in de volgende 

zetelverdeling: 

 

Of de verkiezingsavond in het 

Dorpshuis invloed gehad heeft 

op bovenstaand resultaat is de 

vraag. Wel is zeker dat er een 

interessante avond georganiseerd 

is, met een leuke opkomst. 

 

 

Marjan Poelman 
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Blijf in beweging! 

Bewegen: gezond en gezellig 

Onze vereniging geeft, onderver-

deeld in 9 groepen, in verschillen-

de plaatsen in de gemeente men-

sen van 55+ de mogelijkheid 

d.m.v. lichamelijke oefeningen in 

goede conditie te blijven en te ko-

men. Hierbij wordt veel aandacht 

besteedt aan spierversterkende oe-

feningen  o.a. Pilates.  

Er zijn lesmogelijkheden voor 

overdag en ‘s avonds. U kunt ge-

heel vrijblijvend een aantal lessen 

meemaken. 

Lesmogelijkheden: 

Buinen gymzaal de Woerd  

Molenstraat 2b   

woensdag van 10.00-11.00 uur 

Nieuw Buinen  

Sporthal de Splitting 

Noorderdiep 123a   

maandag van 10.30-11.30 uur 

dinsdag van 13.30-14.30 uur. 

Borger 

spelzaal de Koel-Molenstraat 5:  

dinsdag van 19.00-20.00 uur                                                                        

woensdag  van 10.30-11.30 uur 

donderdag van 14.00-15.00 uur 

Klijndijk 

gymzaal Klijndijk Visserstraat 56 

woensdag van 13.15-14.15 uur 

Valthermond 

‘t Brughuus , Vrijheidslaan 11 

woensdag van 14.45-15.45 uur 

2e Exloermond 

Sporthal Hunsowhal, Zuiderdiep 

33, dinsdag van 09.30-10.30 uur    

 De lessen zijn begonnen in 

september, u kunt zich altijd tus-

sentijds aanmelden. 

Nog geen 55+  en wel belangstel-

ling? Informeer naar de mogelijk-

heden. 

Kosten per lesuur €  2,10,  

bij aanmelding de eerste  

twee lessen gratis. 

Informatie 

Gerard van Swambagt 

Nieuw Buinen – 0599-235717 

Henk Hummel 

Borger – 0599-235377 

GALM vereniging  Borger  - Odoorn 
 secretariaat:          penningmeester 
       H. Hummel          J.C. de Boer 

 Hunzedal 31          Bronnegerstraat 9 

 9531 GB Borger                9531 TG Borger      
 0599 -253377                    0599-235376   

 

www.galm-borger-odoorn.nl                bank:3480.53.843      

GALM-vereniging Borger-Odoorn 
Wij zetten ons in voor een sportieve beweging 
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Sportnieuws 

NOAD & Volleybalnieuws  

Mededelingen  NOAD 

 

De NOAD oud ijzer actie is 24 april aanstaande. 

Bericht volgt nog 

 

Het NOAD Stratenvolleybal-toernooi word in tegenstel-

ling tot voorgaande jaren, na de zomervakantie gehou-

den. 

Dit gaat gebeuren op zondag 29 augustus 2010. 

Noteer het vast in uw agenda. 

Nadere informatie volgt.  

GYMNASTIEKVERENIGING NOAD  

 
organiseert dancinglessen, aerobics en volleybaltrainingen. 

Voor een  nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen,  

vervolgens wordt contributie gevraagd.  

 

Dancing onder leiding van Natashja Berendsen 

Dinsdags 

16.00 – 17.00 uur  KIDS- DANCE groep 1 t/m 3 

17.00 – 18.00 uur  FUN-DANCE groep 4  t/m 6 

18.00 – 19.00 uur  STREETDANCE groep 7,8 & V.O. 

19.00 – 20.00 uur  Aerobics volwassenen 

          

Volleybal onder leiding van Jaap Zijlstra 

Woensdag  

20.30 – 21.30 uur  Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen      

 

Contributie: 

Dancing   6.50 euro per maand 

Aerobics   9.00 euro per maand 

Volleybal   9.00 euro per maand 

 

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.  

Opzeggen van lessen bij het bestuur. 

 
Theresa ten Have            voorzitter   tel.: 0599-212004 

Marianne Graafland      tel.: 0599-638759 

Marja  v/d. Scheer        penningmeester  tel.: 0599-212470 

Trix van Kooten   Algemeen lid  tel.: 0599-212743 

HET BESTUUR VAN NOAD: 
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

http://www.dehoop-advies/

volleybal.nl  

Regionale volleybalcompetitie 2009 / 2010 

Uitslagen: 

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

23-11-2009 NOAD - Hofstra-Hulshof 1 – 2 25 – 9 22 – 25 19 – 20 

30-11-2009 Team v/d Laan - NOAD 1 – 2 25 – 10 20 – 25 15 – 25 

11-01-2010 NOAD – Tyfoon 2 2 – 1 19 – 25 25 – 18 19 – 17 

25-01-2010 NOAD - Tyfoon BAM 2 – 1 25 – 24 24 – 25 24 – 12 

01-03-2010 NOAD – Tonegido(H) 0 – 3 19 – 25 16 – 25 15 – 18 

08-03-2010 Hofstra-Hulshof - NOAD 2 – 1 24 – 25 25 – 23 16 – 15 

22-03-2010 NOAD - Team v/d Laan 0 – 3 21 – 25 18 – 25 13 – 15 

            

Team           Gespeeld Voor Tegen 

Hofstra-Hulshof 14 30 12 

Team v/d Laan 14 29 13 

Tyfoon BAM 14 26 16 

Tonegido (H) 14 23 19 

NOAD 14 21 21 

VCA (H) 14 19 23 

Tyfoon 2 14 17 25 

Seta (H) 14 3 39 

Eindstand seizoen 2009/2010 
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Schaats/visnieuws 

Visvergunning om te mogen  

vissen op de ijsbaan voor  

het seizoen 2010 zijn weer  

af te halen bij  

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B  

Buinerveen. 

 

Nog even voor de duidelijk-

heid: 

Gezinskaart  

€ 11.50 voor het gehele ge-

zin . 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6.50 

 

 

 

Ook dit jaar hebben we weer 

een aantal viswedstrijden ge-

organiseerd en op veler ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland, 

op de volgende data: 

 

 

15 mei 13.00-16.00 uur 

12 juni 18.00-21.00 uur 

3-juli  18.00-21.00 uur 

21 aug. 18.00-21.00 uur 

  BBQ na afloop 

11 sep. 13.00-16.00 uur 

 

Verder gaan we proberen een 

nachtwedstrijd op 17 juli te orga-

niseren van 21.00-24.00 uur. 

Dit gaat alleen door als er mini-

maal 10 personen aan meedoen, 

dus geef je vroegtijdig op bij een 

van de bestuursleden van de 

schaatsvereniging. 

Ook wie mee wil doen met de 

BBQ, graag van te voren opge-

ven bij de bestuursleden. 

 

Schaatsvereniging :  

Buinerveen  E.O. 

 

 

Dat de schaatsvereniging graag 

het ijzer smeedt als het heet is 

blijkt wel uit de creativiteit van 

de spelletjes. Op 14 februari wer-

den deze gehouden op de ijsbaan, 

het zijn  spelletjes voor de jeugd. 

Geert is er geweest om wat foto´s 

te maken. De spellen droegen 

allen een naam van de elf steden. 

De spellen waren o.a. ring gooi-

en, kegelen, sjoelen, strijkbout 

glijden, oberen met frisdrank 

flessen, darten, blok gooien en 

blik gooien. 

"Elfsteden tocht" 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

De BIBLIOBUS  komt op vaste 

tijden in dorpen waar geen bibli-

otheekgebouw aanwezig is. In 

Buinerveen staat de bibliobus op 

vrijdagmorgen van 8.55 tot 10.05 

uur bij OBS 75 en van 10.10 tot 

10.40 uur bij CBS 59,  waar ook 

volwassenen gebruik kunnen ma-

ken van de diensten en producten 

van de bibliobus, óók onder 

schooltijd. 

 

SLUITINGSDAGEN: 

De bibliobus en de bibliotheken 

in Nieuw-Buinen en Borger zijn 

op vrijdag 30 april, woensdag 5 

mei en 14 mei (vrijdag na hemel-

vaart) gesloten. 

 

SITE BIBLIOTHEEK: 

Als je op de site van de biblio-

theek : 

www.bibliotheeknieuwbuinen.nl 

of  www.bibliotheekborger.nl  

kijkt onder het kopje Catalogus 

zie je de nieuwe aanwinsten 

frontaal gepresenteerd. Ook is 

het mogelijk zelf een recensie 

van een boek toe te voegen.  

Onder Leesadvies kun je de 

naam van een auteur doorgeven 

en als je deze aanklikt krijg je 

namen van auteurs die in dezelf-

de trant schrijven. Ideaal als je 

een soortgelijk verhaal wil lezen. 

In de catalogus kunt u alle mate-

rialen vinden die de bibliotheken 

in Drenthe in hun collecties heb-

ben, incl. de Drenthe-collectie. 

Ook zijn de collecties van de 

Stichting Drentse Taol, het 

Drents Archief, de Brands-

collectie en de vestigingen van 

de Hogeschool Drenthe opgeno-

men. 

 

RESERVEREN: 

In de catalogus van uw biblio-

theek kunt u alle materialen vin-

den die de Drentse bibliotheken 

in hun collecties hebben. Het is 

mogelijk dat een titel die u 

zoekt, is uitgeleend. In dat ge-

val kunt u deze titel reserveren. 

U kunt daarvoor naar de infor-

matiebalie in de bibliotheek 

gaan of via de catalogus in de 

bibliotheek een reservering 

plaatsen. Tevens is het moge-

lijk dat u thuis via internet uw 

reserveringen indient. Zelfs ti-

tels van boeken, cd's, cd-roms, 

dvd's etc. die u niet in de cata-

logus vindt, kunnen worden 

gereserveerd bij een andere bi-

bliotheek in Nederland (of zelfs 

het buitenland).   

 

NIEUW IN DE BIBLIO-

THEEK:  MAIL MIJ:   

Raakt u niet uitgelezen over 

tuinieren, koken of genealogie? 

Bent u meer geïnteresseerd in 

thrillers of juist verslaafd aan 

romantische verhalen? Wilt u 

weten welke dvd's en luister-

boeken er net verschenen zijn? 

Met een gratis abonnement op 

de service die u iedere twee we-

ken attendeert op de nieuwe 

titels in de bibliotheek blijft u 

op de hoogte!  

 

SNELSERVICE MUZIEK:   

Soms heb je op korte termijn 

muziek nodig. De bibliotheek 

kan vaak wel aan uw vraag vol-

doen, maar is niet altijd open of 

bereikbaar. Via een formulier 

op de site kunt u uw verzoek op 

muziekgebied indienen. Wij 

nemen uw vraag (muziek, blad-

muziek of een songtekst) zo 

snel mogelijk in behandeling en 

nemen in ieder geval op de eer-

ste werkdag na indiening van 

het verzoek contact met u op 

over de afhandeling.   Kosten 

van lenen en verzenden zijn 

voor rekening van de aanvra-

ger.  

www.muziekindrenthe.nl         

Op deze site onder Organisaties 

zijn wel 22 bladzijden te vinden 

met allerlei koren, blaaskapellen, 

muziekscholen, zangers en zan-

geressen, groepen, enz. Helaas 

geen Mannenkoor Veenkaor uit 

Buinerveen te vinden….. 

 

Onder Agenda vind je heel veel 

optredens en concerten vermeld. 
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COLOFON 
 

Uitgever:  

Stichting Dorpshuis Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 

 

Redactie:  

Bram van Buuren 211918 

brammes@hetnet.nl 

 

Geert Hilbolling  212975 

geerthilbolling@wanadoo.nl 

 

Janny Hoving  212446 

hobo14@zonnet.nl 

 

Marjan Poelman  212247 

marjanpoelman@hetnet.nl 

 

 

 

E-mail-adres : 

brammes@hetnet.nl 
 

Website: 

dorpkrant-buinerveen.nl 
 

 

 

Redactieadres:                    

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

 

Druk:  

       Middeljans,  

  Buinerveen  

  tel. 212232 

 

Zondag 30 mei 2010 

Boeren-Burgers en Buitenfair 
“In ’t Gras” Valthe (dr) 

 

 

De Boeren- Burgers en Buitenfair zal plaatsvinden op zondag 30 mei 

( de zondag na Pinksteren) van 10.00 tot 17.00 uur. Vorig jaar werd 

de fair bezocht door ruim 3500 bezoekers!. De fair zal net als voor-

gaande jaren worden gehouden tussen de oude boerderijen, een ge-

deelte van de Hoofdstraat en de Odoornerweg en in het weiland ach-

ter Restaurant “De Gaffel” in het oudste en mooiste gedeelte van Val-

the.  Valthe ligt ongeveer 8 kilometer ten noorden van Emmen. 

 

U bent van harte welkom op zondag 30 mei om te snuffelen langs 

meer dan 140 kramen met o.a. curiosa, antiek, sieraden, kunst, glas-

werk, decoraties voor huis en tuin etc. etc. Maar ook snuiven aan 

bloemen en planten of bloeiende bomen en lekker smullen van vers-

gebakken Drentse kniepertjes, aardbeien met slagroom of genieten 

van een lekkere paling en van allerlei hapjes en drankjes. Ook kunt u 

genieten van de kleurrijke en fantasievolle wereld van de verschillen-

de kunstenaars en zijn er verschillende demonstraties. 

  

Tijdens deze Boeren- Burgers en Buitenfair kunt u ’s middags kijken 

en luisteren naar muziek van o.a. Duo Passepartout ( Marco Warta en 

Thomas Zoetelief),  Een antieke draaiorgel uit de inmiddels gesloten 

draaiorgelmuseum staat garant voor gezellige deuntjes. Voor het ver-

maak van de kinderen zorgen ’s middags o.a. de clowns van Stichting 

Wuppie & Wappie 

 

Entree € 2,50 en kinderen tot en met 12 jaar gratis. 

 

U komt toch ook ?  

Schrijf zondag 30 mei (van 10 tot 17.00 uur) alvast op uw kalen-

der! 

 

Stichting “In ’t Gras” Valthe 

Voor meer informatie kijk dan even op www.intgras.nl 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over Zui-

derstraat en Noorderstraat van Buinerveen. Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum 

vol met oude “plaatjes over vroeger” heeft, kunt U contact opnemen met de heer  B Kruit 

Noorderstraat 10   9524 PD Buinerveen     Tel:  212716 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 
Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 
Vrijdag, zaterdag en zondag 

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 13.50 p.p. 

Iedere maand een ander afhaalmenu 

Ook catering mogelijk voor  

thuis en bedrijf 


